
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

ЗЛАТНА НИВА ГРАД АЙТОС 

 

 

Добри практики за работа по Механизма за обхват в ПГСС „Златна нива” гр. Айтос 

 

1. Разговор с родителите 

2. Среща на родителите с директора и заместник директорите по отношение на 

отсъствията на учениците 

3. Проследяване на отсъствията и успеха на учениците застрашени от отпадане  

4. Посещение по домовете на неявили се на разговорите и срещите ученици и 

родители 

5. Изнесени родителски срещи в кметствата по селата  

6. Пренасочване на отпадналите от дневна форма на обучение ученици към 

продължаване на образованието им в самостоятелна форма на обучение 

7. Посещение на театрални постановки, посещения на изложби, срещи с творчески 

личности, участие в литературно четене и конкурси за обогатяване на езиковата 

им култура,  

8. Разчупване на стереотипите на ЗИП, ЗИПП и клубовете по проект „Твоят час” по 

занимания и интереси с цел завишаване интереса на учениците за присъствия в 

училище и обогатяване на езиковата им култура 

9. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на учениците от 

етническите малцинства 

10. Създаване на предпоставки за успешна социализация на учениците и от 

етническите малцинства 

11. Разработване и провеждане на политика за работа с родителите на отпадналите 

ученици и на застрашените такива 

12. Организиране на извънкласни форми за привличане и адаптиране към учебния 

процес на отпадналите и необхванати ученици от етническите малцинства чрез 

проекти по различни програми 

13. Извънучилищни дейности: организиране и участие в конкурси на интеркултурна 

тематика, спортно туристически дейности 

14. В ПГСС „Златна нива” гр. Айтос има разработена училищна програма за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими 

групи и училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 

15. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за 

поведението и успеваемостта на учениците 

16. Разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни програми 

за мотивиране и задържане на учениците, осигуряване на консултиране, съветване, 

професионално ориентиране и работа със семейството 

17. Целта на педагогическите специалисти в училището  е повишаване на 

ангажираността на учениците в училищния живот 

 

 

 

Изготвил: С. Димитрова – ЗДУПД 

 


